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Jak vyrůstám s knihou 

Kniha. Takové obyčejné, ale pěkné slovo. Každý si pod slovem „KNIHA" představí 
něco jiného. Někoho číst knihu baví, protože příběh v knize je takový, jaký si ho 
umí představit ve své fantazii. Někoho číst knihy nebaví. Prý je to „ztráta času". To 
proto, protože nenašel tu správnou, která by mu dala jiskru. Protože správná kniha 
dává člověku něco jako jiskru.  

Lidi čtou knihy, protože chtějí být chytřejší, anebo jen pro vlastní potěšení z děje. 
Jsou tu i tací, kteří si z knih berou inspiraci, odpovědi anebo ponaučení. Už od 
nepaměti lidi psali knihy. Už od pradávna zapisovali různé příběhy, pohádky a 
spoustu dějů plné fantazie, které samotný pisatel nebo jen odvážný snílek 
sepisoval na papír.  

Já mám knihy moc ráda, protože u knihy nejen nabírám spoustu různých 
informací, ale u knihy si vytvářím i svůj vlastní pohled na svět. Knihy chápu jako 
nápady, tvořivost a fantazii samotného spisovatele. U knihy vím, jak se autor v 
určitou chvíli cítil, jak mu vyzařují emoce z jeho hlavy do pera, kterým píše až na 
papír, kterým ho celému světu dává najevo. 

Kniha má pro mě nevyčíslitelnou cenu. I když jsou tu i tací, kteří knihy moc nemusí. 
A jak já vyrůstám s knihou? Spíše jak kniha vyrůstá se mnou. Já se nezměnila, ale 
autoři a spisovatelé knih ano. Ať je kniha dobrodružná, romantická, hororová, 
naučná, nudná anebo bez děje, každá má své kouzlo. A je to jen na vás, jestli 
budete chtít číst. A je to jen na vás, jestli si najdete cestu ke své jiskře.  
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